
 
La qualitat, garantia de millora

Presentació i objectiu: 

Aquest any, la sisena edició dels tallers de reflexió i debat  es 

realitzarà amb el suport de la Universitat de Lleida i se centrarà en un 

tema d’especial actualitat: l’adaptació de les titulacions a l’Espai 

europeu d’educació superior (EEES). 

Durant dos dies, els participants a aquest taller debatran sobre els 

aspectes claus que hauran de tenir en compte les titulacions catalanes 

que participen en el pla pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES 

promogut pel DURSI. 

A partir de la metodologia desenvolupada per AQU Catalunya i altres 

referents, els participants al taller hauran de repensar les pròpies 

titulacions des d’una nova perspectiva que faci evident un conjunt de 

bones pràctiques, tant pel que fa al procés d’ensenyament-

aprenentatge com en la constitució de mecanismes d’assegurament de 

la qualitat. El resultat final és impulsar un canvi en el sistema 

universitari català on les titulacions compleixin amb els compromisos 

acordats en la Declaració de Bolonya i en els documents posteriors, per 

tal de facilitar un sistema comparable de titulacions universitàries que 

possibiliti la mobilitat dels acadèmics, estudiants i dels graduats, per tal 

de promoure la cohesió europea. 

La voluntat d’aquest taller és afavorir una reflexió conjunta amb els 

responsables de les titulacions que participen en el pla, per tal 

d’aconseguir els objectius del pla amb les màximes garanties d’èxit. 

Participants: 

Aquest taller està adreçat als responsables del DURSI i de les 

universitats catalanes que participen en el pla pilot d’adaptació de les 

titulacions a l’EEES, als responsables de les titulacions que participen 

en el pla i, finalment, als responsables tècnics de la gestió del pla de 

cada universitat i d’AQU Catalunya.  

 

Dijous, 11 de novembre de 2004 
 
10:00 hores Arribada dels participants al taller. Cafè 
 
10:30 hores Benvinguda i presentació: el repte de les noves 

titulacions 
Carles Solà Ferrando, conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació; Joan Viñas Salas, rector de la Universitat de Lleida; Josep Maria 
Pujol Gorné, president del Consell Social de la Universitat de Lleida; Antoni 
Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya 
 

10:45 hores Ponència general: L’adaptació de les titulacions a 
l’EEES 
Terry Mitchell, Dortmund University (Alemanya) 
 

11:45 hores Un input clau en les noves titulacions: els estudiants 
Josep M. Masjuan, Universitat Autònoma de Barcelona 
 

 
Bloc A: DISSENY 

 
12:15 hores Debat en grups sobre els aspectes clau en el disseny 

del pla d’estudis 
 Grups de discussió per àmbits: A. Diplomatures humanístiques i socials; B. 
Enginyeries tècniques científico-tecnològiques; C. Llicenciatures 
humanístiques i socials; D. Llicenciatures científiques i enginyeries 
científico-tecnològiques; E. Màsters 
Temes proposats: 
 
 La integració de les competències transversals en el programa de 

formació 
 La coherència entre el programa de formació i les competències 

específiques 
 L’adequació de les activitats de l’estudiant 
 L’activitat del professorat i la seva formació 
 L’avaluació de l’assoliment dels objectius d’aprenentatge 

 
14:15 hores Dinar 
 
Bloc B: SEGUIMENT 

 
16:00 hores Presentacions i debat en grup dels seguiments de les 

titulacions 
 Grup A. Diplomatures humanístiques i socials (UB i UVic) 
Grup B. Enginyeries tècniques científico-tecnològiques (UPC i UdL) 
Grup C. Llicenciatures humanístiques i socials (UAB i UdG) 
Grup D. Llicenciatures científiques i enginyeries científico-tecnològiques 
(UPF i URV)  
Grup E. Màsters (URL i UOC) 



 
La qualitat, garantia de millora

 
18:00 hores Pausa-cafè 

 
18:30 hores Conclusions primer dia 

 
19:00 hores Finalització  
 
20:30 hores Visita guiada per Lleida (sortida a les 20:15 des de l’hotel) 
22:00 hores Sopar 

 
 

Divendres, 12 de novembre de 2004 
 
 
Bloc C:  ACREDITACIONS 

 
 Presideix: Antoni Serra Ramoneda, president d’AQU Catalunya   
 
09:30 hores L’acreditació en el context europeu 
 Ton I. Vroeijenstijn, Quality Assurance Expert 
 
10:30 hores L’acreditació en el marc de la LOU 
 Francisco Marcellán Español, ANECA 
 
11:30 hores Pausa-cafè 
 
12:00 hores El sistema d’acreditació d’AQU Catalunya en el marc del 

projecte pilot 
Gemma Rauret Dalmau, AQU Catalunya 

 
13:00 hores CLOENDA 
 
13:45 hores Dinar 

 
 
 
 
 
 
 

Llengua: La llengua del taller és el català, excepte en aquelles ponències en les 
quals participen persones de fora d’aquest àmbit lingüístic que seran en 
anglès o en castellà. 

Taller: Universitat de Lleida. Sala d’actes. Pl. de Víctor Siurana, 1, 25003 (Lleida) 
Allotjament: Hotel Sansi Parck. Av. Alcalde Porqueres, 4-6, 25008 (Lleida) 
Dinar 11 Nov.: Hotel NH Pirineos, Passeig de Ronda, 63, 25006 (Lleida) 
Dinar 12 Nov.: Hotel Sansi Parck. Av. Alcalde Porqueres, 4-6, 25008 (Lleida) 
Sopar: Restaurant Prats “La Finca”. Carretera d’Osca Km 7,5 (Lleida) 
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